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ة ة اإلخ�ار�ة لألعمال الصغ�� مكتب ال���
 
 الموض�ع: مدير تنف�ذي جد�د ، تحد�ث الطل�ات الصح�ة والم��د
 
 
د�سم�� 2021 31
 
 
:اإلعالنات
ة � منصب المدير التنف�ذي الجد�د لمكتب األعمال الصغ��

� تانغ ��
� �ا�� ر�جينا د�ك إندر�زي تتقاعد. تعي��

� ، عينت
� الشهر الما��

�� Mayor Breed 12.5 ة ح�ث أعلنت ر�جينا د�ك إندر�زي تقاعدها �عد أن قضت � تانغ لتعمل �مدير تنف�ذي جد�د لمكتب األعمال الصغ��
�ا��

� هذا المنصب
ا �� .عام�

 
:ف�ما ��� رسالة خاصة من ر�جينا
ا لخدمتك ، والدفاع ا وامت�از�

�
ف ة. لقد �ان �� ا ، �مدير تنف�ذي لمكتب األعمال الصغ�� � ، 12.5 عام� ة �ال�س�ة �� ح�ث أن�� وق�� ة لعام 2021 ، واألخ�� ة األخ�� هذە �� ال���

ة ، OSB عنك �صفتك المدير التنف�ذي لـ � دعم عمل لجنة األعمال الصغ��
ا �� ا لخدمة األعمال ، (SBC) ول�ن أ�ض� ا وس�اس�� �ع�� � أجرت أ��� من 725 إجراًء ��� ال��

� سان فرا�س�سكو. �صفتك أصحاب أعمال ، فأنت تعلم أن نجاح عملك �عتمد ع� األشخاص الذين �عملون معك
ة �� وتحس�نها �ش�ل أفضل ب�ئة األعمال الصغ��

� ، و�ارول �ش�نج ، ور�ا أج��نالدو ، OSB ومعك. نجاح ة ، مارثا �ان�� � مركز مساعدة األعمال الصغ��
ا �موظ�� ة لموظفيها الذين ال �ضاهون. أنا فخور جد� هو ن��جة م�ا��

كة كة جد�دة وقائمة وأ�شأوا بوا�ة األعمال. جعل هذا الف��ق �ل �� � أ��� من 45000 �� ة والي�� � جونج ، الذين ساعدوا خالل ف�� � وج�� � ، وال�� مون�� � السا�ق�� والموظف��
ا تلجأ إل�ه � للتأ�د من أن لد�ك م�ان�

ب ال��اء ، ذهبوا دون أد�� شك إ� �ذل جهد إضا�� �شعر �التقدير والعمل الذي ي��دون إ�شاءە مهم لسان فرا�س�سكو. عندما ��
برعا�ة الحكومة ، والذي �ديرە ر��شارد كور�لو الذي ال مث�ل له ، ولم �كن Legacy Business �امت�از إطالق أول برنامج OSB للحصول ع� المساعدة والدعم. �ح��

ن�اخ SBC ب�م�ان ي ب�� .إنجاز عملها خالل الجائحة �دون دومي���ا دونوفان وك��
 
ا إ� اآلن ، من الالفت � ذلك الوقت والتقدم ��ع�

�ت األزمة االقتصاد�ة لعام 2008. �ما أفكر �� � مايو من عام 2008 و�عد 5 أشهر ، ��
ة �� افتتح مكتب األعمال الصغ��

� قدرة
� OSB للنظر مدى التغي�� �� � سان فرا�س�سكو خالل أزمة صح�ة واقتصاد�ة. لقد تم إنجاز ال�ث�� لتحس��

ة �� والمدينة ع� االستجا�ة ودعم األعمال التجار�ة الصغ��
� أم ال. لقد أوضح

� �ان يتم فيها تحد�د قدرة المرء ع� فتح مطعم من خالل ما إذا �ان يتم تقد�م الطعام ع� طبق ور�� ة. لقد ولت األ�ام ال�� �ات الصغ�� الب�ئة التنظ�م�ة لل��
ة �ال�س�ة لسان فرا�س�سكو. �جب أن أشكر �ات الصغ�� وقراط�ة التنظ�م�ة Mayor Breed هذا ال��اء مدى أهم�ة ال�� ع� اغتنامها لحظة ال��اء للقضاء ع� الب��
ة ، وتنظ�م رسوم التوص�ل للغ�� ، و��شاء �ات الصغ�� ا لتأه�ل ال�� � ع� جهودهم مع السنة األو� مجان� ف�� ة. أشكر مجلس الم�� �ات الصغ�� ور�ة لل�� المعروفة وغ�� ال��
    .ع� س��ل المثال ال الح� ، Live Music and Entertainment Venue Fund صندوق
 
� تانغ �مدير تنف�ذي جد�د لـ

ف السابق �ا�� � للغا�ة إلتاحة الفرصة �� ل�سل�م العصا إ� الم�� ة OSB أنا مم�� � تانغ خالل ف��
� 3 يناير 2022. لقد عملت عن كثب مع �ا��

��
ا مع هذە التحد�ات �حلول إ�جاب�ة وخالقة. أرجو أن ة. لقد تعاملت دائم� �ات الصغ�� � تواجهها ال�� ا ، التحد�ات ال�� � و�� تعرف حسن� ف�� � مجلس الم��

عملها كعضو ��
ح�ب �ـ "المخ�ج تانغ � ال��

�� ّ   ."تنضموا إ��
 
، أتم�� ل�م 2022 رائعة ومزدهرة
 
ر�جينا د�ك إندر�زي
 
 تحديثات النظام الص�� الجد�دة أعلن �ل من
Mayor London Breed والدكتور Grant Colfax حاالت �

ا استجا�ة لل��ادة الحادة �� ا للعودة مع� الناتجة COVID-19 عن تحديثات جد�دة للنظام الص�� األ��� أمان�
ات الرئ�س�ة ما ��� Omicron عن متغ�� ـــع االن�شار. �شمل التغي��   :��ـ

 
� الرعا�ة الصح�ة والب�ئات عال�ة الخطورة - �اإلضافة إ� �عض اإلعدادات اإلضاف�ة ذات الخطورة العال�ة .1

�� � � العامل�� توافق المدينة مع الوال�ة لطلب التع��ز ب��
اير 2022 � ال تغطيها متطل�ات الوال�ة - �حلول 1 ف�� ، ال��

� أما�ن .2
تعليق مؤقت لإلعفاء الشامل لألقنعة الداخل�ة والذي سمح ب�زالة األقنعة للمجموعات المستقرة من األفراد الذين تم تطع�مهم �ال�امل ب�س�ة ٪100 ��

 معينة ، و
� األحداث الضخمة الداخل�ة ع� اطالع دائم ع� لقاحات .3

ط أن �كون الحضور والموظفون �� �� COVID-19 ، ا من � ذلك التع��زات إذا �انت مؤهلة ، �دء�
�ما ��

اير 2022 .1 ف��
 
� أوصت ا وال�� � تم اإلعالن عنها مؤخر� � سان فرا�س�سكو لمواءمة إرشاداتها �شأن العزل والحجر الص�� مع التعد�الت ال��

�اإلضافة إ� ذلك ، تخطط إدارة الصحة العامة ��
وس كورونا � �شمل تقص�� وقت العزل لألشخاص الذين إ�جاب�ة لف�� � �ال�فورن�ا ، وال��

.بها مرا�ز الس�طرة ع� األمراض والوقا�ة منها و�دارة الصحة العامة ��
 
� ذلك األسئلة الشائعة المحدثة ومخطط ملخص األحداث الضخمة

  .انقر هنا للحصول ع� التفاص�ل ال�املة آلخر التحديثات ع� النظام الص�� ، �ما ��
 
كة أعلنت � لالمتثال لتحديثات المساحات المش��

وقت إضا��
Mayor London Breed كة لالمتثال لإلرشادات المتعلقة � تحتاج إ� تحد�ث مساحاتها المش�� ة ال�� �ات الصغ�� � لل��

ا لتأج�ل الموعد النها�� ا جد�د� أنها ستقدم مرسوم�
كة ، ال س�ما مع التحد�ات الحال�ة المتعلقة �سالسل التور�د �ات عن حاجتها إ� م��د من الوقت لتحد�ث مساحاتها المش�� �الوصول والسالمة. أ�لغت العد�د من ال��
كة األخرى �دً� هات والمساحات المش�� � ات المطل��ة ع� المت�� �ات ح�� 31 مارس 2023 ، إل�مال التغي�� ـــع العمدة ، س�كون أمام ال�� �ـ . �موجب ��� � والعثور ع� مقاول��

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://avanan.url-protection.com/v1/url%3Fo%3Dhttps%253A//cts.vresp.com/c/%253FSanFranciscoOfficeof/1b86272e69/TEST/4112c44494%26g%3DOWI2NGZiY2EzYTA0MTZlOA%3D%3D%26h%3DN2Q2ZmYzYTljOGQ5MjVhM2JkZWI2OGQ0NjFlNWZmNTFmYTM4ZTE2ZDIwNjZmZjE3OGZhODAzYWJiMzA1OGMxMw%3D%3D%26p%3DYXAzOnNmZHQyOmF2YW5hbjpvOmE2MzQ3M2FlMDFkNjViOTdlYzVhNmE3OGNhOTRlMjI5OnYxOmg%3D
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/news/sf-temporarily-tightens-universal-indoor-masking-requirement-augments-vaccination-requirements
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://avanan.url-protection.com/v1/url%3Fo%3Dhttps%253A//cts.vresp.com/c/%253FSanFranciscoOfficeof/1b86272e69/TEST/636b5b318f%26g%3DNzRhNmQ1MWFlZjg3ODRkZA%3D%3D%26h%3DZTQ1YmEwMDk4YjIzYjI5ZjI5ZGQ5MjIzZjM2ODcwYzlhZDk2NDg4N2Y5YzM2OTRkNWQ0NzJjYzU1OWZmODczMw%3D%3D%26p%3DYXAzOnNmZHQyOmF2YW5hbjpvOmE2MzQ3M2FlMDFkNjViOTdlYzVhNmE3OGNhOTRlMjI5OnYxOmg%3D


12/31/21, 12:26 AM https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 2/3

� الحاالت الشد�دة ، مثل سالمة الح�اة ، والوصول إ� العبور ، وقضا�ا إم�ان�ة الوصول ،
� 30 يونيو 2022 ، لتوف�� م��د من المرونة. فقط ��

� الحا�� ��
من الموعد النها��

ات المطل��ة � عمل�ة إجراء التغي��
�ات طالما أنها تعمل مع المدينة و�� ا ، لن يتم تغ��م ال�� � مارس 2023. أ�ض�

�� �
كة العمل ق�ل الموعد النها��  .سُ�طلب من ال��

 
كة متاحة منحة مل��ة المساحات المش��
كة كة الخاصة �ك. استخدم األموال المخصصة للمواد أو الخدمات لجعل المساحة المش�� � المساحة المش��

احصل ع� تع��ض �صل إ� 2500 دوالر من العمل ��
كة الدائم. لم��د من المعلومات وللتقد�م ، انقر هنا ـــح المساحات المش�� . الخاصة �ك متوافقة مع متطل�ات ت��ـ
 
� سان فرا�س�سكو

تحديثات قانون العمل ��
ا �مشاركة تحديثات قانون العمل التال�ة (OLSE) قام مكتب إنفاذ معاي�� العمل .مؤخر�

 (HCSO) ملصق قانون أمن الرعا�ة الصح�ة الجد�د OLSE أصدرت
ا � قراءته �سهولة اعت�ار� � م�ان ح�ث �مكن للموظف��

� �ل موقع عمل أو م�ان عمل ��
ا لعام 2022 ألمن الرعا�ة الصح�ة . �جب وضع هذا الملصق ��

�
ا محدث ملصق�

ا ون�� � الذين �عملون عن ُ�عد ، �مكن تقد�م الملصق إل��� .من 1 يناير 2022. �ال�س�ة للموظف��
ا من 1 يناير HCSO 2022 معدالت  الجد�دة سار�ة المفعول اعت�ار�
� سان

� سان فرا�س�سكو ، �جب ع� أصحاب العمل إنفاق الحد األد�� من الم�لغ ع� الرعا�ة الصح�ة لموظفيهم ��
�موجب مرسوم أمن الرعا�ة الصح�ة ��

ا من 1 يناير 2022 ، �انت األسعار ع� النحو التا�� :فرا�س�سكو. اعت�ار�
ا للساعة ألصحاب العمل الذين لديهم 100 عامل أو أ��� حول العالم 3.30 ا أم��ك�� .دوالر�
.دوالر للساعة ألصحاب العمل الذين لديهم 20-99 عامل حول العالم 2.20

 
. هنا HCSO �مكنك العثور ع� م��د من المعلومات حول من تتم تغطيته وك�ف�ة االمتثال لـ
 
� 30 أب��ل 2022

 نموذج التق��ر السنوي لصاحب العمل المستحق ��
ە ع� صفحات ال��ب � 30 أب��ل 2022 ، وس�تم ���

ا �� و HCSO ستكون نماذج التقار�ر السن��ة لصاحب العمل مطل��ة للسنة التق��م�ة 2021. س�كون النموذج مستحق�
FCO حلول 1 أب��ل 2022 . نظرا ألزمة صح�ة عامة� COVID-19، تنازلت عن مدينة سان فرا�س�سكو متطل�ات إعداد التقار�ر السن��ة صاحب العمل لسنوات تق��م�ة
 .2019 و 2020 تحت الرعا�ة الصح�ة واألمن المعرض فرصة المراس�م

 
ف�ه والفعال�ات الخارج�ة لمرة واحدة تحس�نات ع� القواعد واللوائح الخاصة �أما�ن ال��
ة داد األعمال الصغ�� ف�ه قانون اس�� ـــع هو دعم (SBRA) وضعت لجنة ال�� �ـ ف�ه والح�اة الل�ل�ة. الهدف من هذا ال��� الجد�د الذي �قلل من الحواجز التنظ�م�ة ألعمال ال��
ـــح. لمعرفة الم��د فيه�ة وعمل�ات الت��ـ ة من خالل السماح �م��د من المرونة من ح�ث االستخدامات ومدة الفنون واأل�شطة ال�� �ات الصغ�� االنتعاش االقتصادي لل��
ات والتحديثات ، اقرأ األسئلة المتداولة الخاصة بهم . حول التغي��
 
� LBE ز�ادة عت�ة شهادة

�� 
� سان فرا�س�سكو ع� المنافسة Mayor London Breed وقت سابق من هذا الشهر ، وافق

ة المحل�ة �� �ات الصغ�� ـــع لمساعدة ال�� �ـ � ع� ال��� ف�� ومجلس الم��
� المدينة. التعد�الت الرئ�س�ة �شمل

� عمل�ة تقد�م العطاءات ��
:�ش�ل أفضل ��

� 13 د�سم�� LBE (2021 ز�ادة حد شهادة
(ساري المفعول ��

���ة �دً� من ثالث سنوات LBE س�تم اآلن حساب متوسط   إجما�� اإل�صاالت المستخدمة لتحد�د حجم �استخدام آخر خمس سنوات ��
 micro-LBE ز�ادة حدود العقد لـ

�
الموضوعة جان�ا

ة والمتوسطة الحجم من مجتمعاتنا األ��� ـــع الصغ�� ة ، مثل إ�شاء برامج تج����ة تركز ع� استخدام المشار�ـ �ات الصغ�� � لبناء القدرات لل��
تقد�م دعم إضا��

� تمولها المدينة �شأن التطورات الخاصة ـــع ال�� � مجال السندات / القروض إ� المشار�ـ
ا وتوسيع نطاق المساعدة �� ا اقتصاد�� حرمان�

� قائمة Primes تع��ز آل�ات اإلنفاذ لضمان استخدام
�� � � المدرج�� � الفرعي�� � الوقت المناسب LBE للمقاول��

وتقد�م الدفع ��
تعد�ل الحد األد�� للم�الغ التنافس�ة والحد األد��

 
. للجنة القواعد هنا Bتعرف ع� الم��د حول التحديثات الجد�دة أو شاهد عرض مديرة المدينة �ارمن �شو ع� 14
 
CalSaver: التخط�ط للمستق�ل
ـــع إل�شاء �ـ � عام CalSavers 2016 تم تم��ر ���

�� � � الذين ال �مكنهم الوصول إ� التقاعد برعا�ة CalSavers .من ق�ل الناخب�� هو برنامج مدخرات تقاعد للموظف��
 .صاحب العمل
 
:معلومات مهمة ألصحاب العمل

� ع� أر�اب العمل الذين ال �قدمون خطة تقاعد لموظفيهم استخدام � CalSavers يتع��
نامج �سج�ل تلقا�� �دون رسوم صاحب العمل أو المسؤول�ة IRA ك��

� خزانة الدولة CalSavers االئتمان�ة. يتم إدارة ف عليها أم�� �ات مال�ة من القطاع الخاص و��� .من ق�ل ��
� :هناك خطة تنف�ذ مرحل�ة ، حسب عدد الموظف��

� تضم أ��� من 100 موظف ال�سج�ل �حلول 30 س�تم�� 2020 �ات ال�� � ع� ال�� .يتع��
ا ال�سج�ل �حلول 30 يونيو 2021 � تضم أ��� من 50 موظف� �ات ال�� � ع� ال��  .يتع��
� ال�سج�ل �حلول 30 يونيو 2022 � لديها أ��� من 5 موظف��

�ات ال�� � ع� ال��  . يتع��
 
 . /h�ps://www.treasurer.ca.gov/calsavers و /h�ps://www.calsavers.com لم��د من المعلومات ، قم ب��ارة
 
٪ع� خفض ت�ال�ف ال�شغ�ل ب�س�ة BayREN Business 25 �مكن أن �ساعدك
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ا �مكن أن �ساعدك ع� خفض ت�ال�ف ال�شغ�ل الخاصة �ك ب�س�ة تصل إ� ، BayREN Business �عد ا جد�د� الذي تم تقد�مه لك من ق�ل الحكومات المحل�ة ، برنامج�
ا إلضاءة ا جاهز� نامج تركي�� ا سهً� وم�سور الت�لفة. يوفر ال�� ، HVAC وأجهزة تنظ�م الحرارة الذك�ة ، وأجهزة التح�م / شاشات ، LED 25٪ من خالل جعل توف�� الطاقة أمر�
اء الطاقة الح�ة. مع . يوفر نظام إدارة المب�� مراق�ة المعدات ع� مدار الساعة طوال أ�ام األسب�ع و�دارة المرافق من ف��ق من خ�� ، BayREN Business ونظام إدارة المب��
� تغ�� ترق�ات المعدات ومراق�ة المعدات ع� مدار الساعة طوال أ�ام األسب�ع. ا وال�� اك شه��ة لمدة 36 شهر� �ات رسوم اش�� ال توجد ت�لفة مس�قة. للمشاركة ، تدفع ال��
ا� هذا ا مجان� اك لمدة 36 شهر� ا من االش�� �ات المؤهلة ع� 15 شهر� اك من خالل توف�� الطاقة وت�ال�ف الص�انة. ح�� نها�ة عام 2021 ، تحصل ال�� يتم تع��ض رسوم االش��
� للطاقة ع�

ك للحصول ع� تقي�م مجا��  . www.bayrenbusiness.org العرض محدود ، لذا ا�دأ اليوم: اش��
 
امج التعل�م�ة ع� ال��ب :ال��
� القتصادنا الجد�د - األر�عاء ، 1/12/22 ، 6:00 مساًء - 9:00 مساًء

خ�ارات ال��ان القانو��
�ات ذات المسئوول�ة المحدودة ، والعد�د من ا�ات العامة ، وال�� � ج�د لعملك؟ �مكن أن تكون المعلومات حول المل��ة الفرد�ة ، وال��

ك�ف تقوم �اخت�ار ك�ان قانو��
�ات ذات �ات وال�� . هل تعلم أن الحما�ة القانون�ة لل�� �

ة ومليئة �الضجيج ال�س���� �ات المختلفة ، وال�دائل األحدث مثل التعاون�ات وال��انات الثالث�ة مح�� أنواع ال��
ء سوى اسم تجاري رائع وشعور زائف �األمان؟ ترشدك ورشة العمل هذە خالل عمل�ة �

المسؤول�ة المحدودة ل�ست تلقائ�ة ، و�مكن أن ي�ت�� �ك األمر �سهولة �ال ��
� األفضل لخطط عملك. تعلم الم��د وسجل هنا

� تحد�د اخت�ار ال��ان القانو��
. اتخاذ القرار لمساعدتك ��

 
ا ا - 11:30 ص�اح� � - الجمعة ، 14/1/22 ، 9:30 ص�اح�

ساعات عمل مكتب قانون األعمال الوقا��
� خطة عملك واتخاذ خ�ارات وقائ�ة حك�مة

� مجتمعك من خالل تعلم ك�ف�ة تحد�د المخاطر القانون�ة ��
ة �� تو�� مسؤول�ة الحما�ة القانون�ة لألعمال التجار�ة الصغ��

للمخاطر. �عد مقدمة عن األسال�ب والموارد الوقائ�ة إلدارة المخاطر القانون�ة ، قد �ج�ب مركز قانون األعمال المجتمع�ة ع� أسئلة حول موضوعات مثل اخت�ار ال��ان
� العمل ، والم��د. ال�سج�ل المسبق مطلوب � ، وعقود العمل ، واإل�جارات التجار�ة ، واالمتثال التنظ��� ، وقوان��

 .القانو��
 
�ة لالقتصاد الجد�د - 4 جلسات (1/18 ، 1/20 ، 1/25 ، 1/27) ، 6:00 مساًء - 8:00 مساًء  الموارد ال���
ة. انضم لمعرفة الم��د حول ما قد تحتاج �ات الصغ�� �ة لل�� �ة لالقتصاد الجد�د إ� سلسلة من أر�ــع جلسات لمساعدتك ع� الق�ام حس الموارد ال��� تهدف الموارد ال���
ا � الج�دين واالحتفاظ بهم. س�تناول مقدمو العروض قانون العمل والتوظ�ف والتأه�ل والفوائد لبناء قوة عاملة أ��� استقرار� إ� الق�ام �ه �ش�ل مختلف لجذب الموظف��
.ورضا
 
ف �أمان الجلسة 1: َوظ�
الجلسة 2: التوظ�ف الج�د
� الطائرة �ش�ل فعال الجلسة 3: ع� م��
� الجلسة 4: الفوائد وفرص النهوض �الموظف��

 
�ات ع� التحقق من   .للحصول ع� موارد جد�دة ومحدثة oewd.org/covid19 نحن �شجع ال��
 
ون�ة ع� ، COVID-19 لل�قاء ع� اطالع دائم �اإلعالنات والموارد المتعلقة �ـ ك للحصول ع� أخ�ارنا اإلل��� -h�ps://sfosb.org/subscribe-small اش��
business-e-news . ون�ة السا�قة هنا ات اإلخ�ار�ة اإلل���    . اقرأ ال���
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